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 ما جدرى القرود؟  .1
وس جدري القرود.   ي ال  جدرى القرود من األمراض النادرة الناجمة عن اإلصابة بف�ي

يوجد �شكل طب��ي �ف
ي العد�د من البلدان ،  الوال�ات المتحدة. ومع ذلك

ا عن حاالت متعددة من جدري القرود �ف تم اإلبالغ مؤخر�
ي ال تبلغ عادًة عن جدري القرود، بما فيها   . مقاطعة لوس أنجلوساليت

 
 ك�ف ينت�ش جدرى القرود؟  .2

وس ا بالف�ي ا مصاب�
�
ا أو إ�سان

�
�مكن أن ينت�ش من خالل  .  ينت�ش جدرى القرود عندما �المس الشخص حيوان

ة سوائل الجسم وق�ح جدري القرود، والمواد الملوثة بالسوائل أو القروح (المال�س، الفراش، إلخ)، مالمس
، أو من خالل قطرات الجهاز التنف�ي بعد االتصال وجه�  ة ط��لة. االتصال الجن�ي   تنتقل قد    ا لوجه لف�ت

ها من المالمسة الحم�م�ة.   العدوى أثناء ممارسة الجنس من خالل مالمسة الجلد للجلد وغ�ي
 

 ما عالمات جدري القرود؟  .3
قد �شمل العالمات المبكرة الح� والتوعك (شعور عام بعدم الراحة) والصداع وتضخم الغدد الل�مفاو�ة  
ا السعال أو التهاب الحلق. �شمل األعراض األخرى آالم العضالت وآالم الظهر والقشع��رة واإلرهاق  

�
وأح�ان
العدوى من مدة  �ستمر  قد  م.  طفح جلدي يبدأ عادًة ع� الوجه و�نت�ش إ� أجزاء أخرى من الجس�ليها  

ف إ� أر�عة أسابيع ي قد   .أسبوعني و�صاب البعض بطفح جلدي مع أو بدون تضخم العقد الل�مفاو�ة، اليت
 تحدث لألعضاء التناسل�ة. 

 
 ك�ف يتم عالجه؟ .4
ا  تال   القرود. �مكن استخدام األدو�ة لتخف�ف أعراض وجد حال�� عالجات محددة متاحة لعدوى جدري 

ي بعض 
وس.  المرض. �ف  الحاالت �مكن إعطاء لقاح للوقا�ة من المرض بعد التعرض عا�ي لخطورة للف�ي

 
 جدرى القرود؟ الوقا�ة من ك�ف �مكنك  .5

ي الوقا�ة من جدرى القرود ما ��ي 
 :تتضمن خطوات المساعدة �ف

ا بهذا  • ا مصاب� ا أو شخص� ا م��ض�
�
ي المست حيوان تجنب مالمسة المواد، مثل الفراش والمال�س، اليت

وس.   الف�ي
وس.  • ف أو الذين قد �كونون مر�ف بالف�ي  تجنب االتصال بالمصابني
ي   • اليت الحيوانات  ي    قد تجنب مالمسة  اليت أو  الم��ضة  الحيوانات  (مثل  وس  بالف�ي تكون مصابة 

 . ميتة)ُوجدت 
مالمسة  • بعد  ال�حول  ع�  �حتوي  �دين  معقم  استخدم  أو  والصابون  بالماء  �د�ك  اغسل 

ف الحيوانات أو الب�ش الم  .صابني
وس، ول�ن �مكن إعطاء دواء لتخف�ف األعراض. ومع ذلك، يوجد  ال يوجد عالج محدد معتمد لهذا الف�ي
بناًء ع� مستوى   األشخاص  لدى  القرود  للوقا�ة من جدري  ي ظروف معينة، 

استخدامه، �ف �مكن  لقاح 
وس.   تعرضهم لهذا الف�ي

 
 ماذا �حدث اآلن مع جدرى القرود؟  .6

  ، ي الوقت الحا�ي
ي دو�ي ال يرتبط بالحيوانات أو ينتقل إ� منطقة �كون فيها هذا المرض أ���   يوجد �ف تف�ش

ي الوال�ات المتحدة حاالت 
ا. حددت مناطق متعددة �ف ي كال�فورن�ا. تراقب إدارة    ها بما في  ،شيوع�

حاالت �ف
ي مقاطعة لوس أنجلوس هذا الوضع وتنب

�ز الس�طرة  ا تتبع مر تمقد�ي الرعا�ة الصح�ة و   هالصحة العامة �ف
ي لالطالع ع� أحدث    مجموعات من الحاالت.   والوقا�ة منها   ع� األمراض

القرود �ف مستجدات جدرى 
ال محتوى  ع�  االطالع  ير��  أنجلوس،  لوس  : مقاطعة  التا�ي رابط 

ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/ . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 : النقاطأهم 
القرود  • جدرى  مرض  ينتقل  ال 

 �سهولة من شخص آلخر. 
ا عالج محدد ومثبت  • ال يوجد حال��

القرود،  جدري  وس  ف�ي لعدوى 
ول�ن �مكن استخدام بعض األدو�ة  

 . لتخف�ف األعراض
جدرى  • من  الوقا�ة  ي 

�ف للمساعدة 
الحيوانات  مالمسة  تجنب  القرود، 

ف واألفراد   مصابني �كونون  قد   الذين 
ي  اليت المواد  ومالمسة  وس،  بالف�ي

م��ض، أو إ�سان  المست أي حيوان  
بعد  ا  ج�د� ال�دين  تنظ�ف  مع 
الب�ش  أو  الحيوانات  مالمسة 

 . ف  المصابني
 

 
من    أحصل أين   م��د  ع� 

 المعلومات؟ 
 

الصحة   إدارة  أنجلوس،  لوس  مقاطعة 
 العامة

 جدري القرود
publichealth.lacounty.gov/acd

/Monkeypox.htm 
 

والوقا�ة  األمراض  ع�  الس�طرة  مرا�ز 
 منها

 جدرى القرود
cdc.gov/poxvirus/monkeypox/

 index.html 
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ي مصاب بجدرى القرود؟  .7
 ماذا ع�ي أن أفعل إذا اعتقدت أنىف

 د. أن لد�ك عالمات أو أعراض مرض جدري القرو اعتقدت الصح�ة إذا  تكير�� االتصال بمقدم رعاي 
 

ي ك�ف يتم فحص  .8  جدرى القرود؟ مصايب
القرود.  وس جدري  إذا كنت تعتقد أنك مصاب بف�ي الخاص بك  الصح�ة  الرعا�ة  ير�� االتصال بمقدم 

بالرقم   أي    2-1- 1اتصل  ا ز�ارة  أ�ض� . �مكنك  ي أو مزود طي� ف ص�ي  تأمني لم �كن لد�ك  ع�ادة للصحة إذا 
 . لصحة العامةتابعة إلدارة ا الجنس�ة 

  
 


